
VEJLEDNING 
til udfyldelse af fartøjsregisterskema 

Fartøjsregisterskema 

Rubrik 

104  EF-nummer tildeles fartøjet af Fællesskabets fiskerimyndigheder ved den første 

registrering af fartøjet. Senere nybygninger tildeles et EF-nummer i det land, hvor 

fartøjet tages i anvendelse første gang efter den 1. januar 1989. Ved import af fartøjet 

skal det tidligere tildelte EF-nummer oplyses. 

 

105  FTJ-nummer tildeles fartøjerne af Søfartsstyrelsen, efterhånden som fartøjerne bliver 

optaget i Søfartsstyrelsens skibsregister. Nummeret følger fartøjet. 

 

111  Udfyldes med fartøjsejers navn og adresse, jf. rubrik 115. 

 

115  Ejerforhold udfyldes med én af følgende betegnelser: Enkelt ejer, A/S, ApS, 

interessentskab, partrederi, forening eller offentligt ejet. Er ejeren en juridisk person - fx 

et aktieselskab udfyldes tillige rubrik 301, 311, 321, 331, 341 med hver 

partreders/aktionærs/anpartshavers navn, adr. og cpr.nr. De tilsvarende ejerandeles 

størrelse angives i procent (%) i rubrik 304, 314, 324 osv. (Oplysningen fremgår ofte af 

anpartshaver- eller aktionærfortegnelser for selskabernes vedkommende). 

 

116  Godkendelsesparagraf efter lov om fiskeri og fiskeopdræt udfyldes kun af 

erhvervsfiskerselskaber godkendt og registreret efter lovens § 16, som berettiget til at 

drive erhvervsfiskeri. 

 

121  Kontaktpersons navn og adresse anføres, hvis man ikke ønsker at blive kontaktet 

direkte, men gennem fx revisor, bestyrende reder eller direktør. 

 

134  Normalfangstområde udfyldes med ét af følgende: 

3AI Isefjorden 4A Nordsøen 

3AN Skagerrak 4B Nordsøen 

3AS Kattegat 4L Limfjorden 

3B Øresund 4N Nissum Fjord 

3C Bæltehavet og Vestlige Østersø 4R Ringkøbing Fjord 

3DØ Østlige Østersø  

3DV Vestlige Østersø  

 

135  IMO-nummer: navnet på den lokale fiskeriforening, man er medlem af. 

 

136  MMSI-nummer 

 

201  Fartøjstype udfyldes med én af følgende: 



   

Sidetrawler Hæktrawler Kombinationstrawler 

(side-/hæk-) 

Bomtrawler Bom-/hæktrawler Snurrevod 

Snurpenot Kombinationsfartøj (not-/trawl-) Garnfartøj 

Snurrevod/garn/krogfartøj Snurrevod-/hæktrawler Garn-/trawlfartøj 

Ruser Garn-/krogfartøj Jolle/robåd 

Damjolle Bundgarnsjolle Fiskefabriksfartøj 

Muslingeskraber Fisketransportfartøj  

 

Hvis fartøjets type ikke er nævnt her, anføres en dækkende betegnelse. 

 

202  Byggemateriale Fx: træ, glasfiber, aluminium, stål, beton/cement eller gummi. 

 

205  Fiskestartår er det år, fartøjet første gang blev taget i brug som fiskerfartøj. 

 

231  Lastekapacitet er den mængde fisk (i tons), hvormed fartøjet kan lastes. 

 

232  Miljøtonnage Tonnageforøgelse godkendt af sikkerhedshensyn, jf. artikel 11 i 

forordning(EF)nr. 2371/2002 

 

241  Motortype fx.: 

Semidiesel/glødemotor  Diesel direkte tilkoblet  Diesel med reduktionsgear 

Udenbordsmotor  Benzinmotor 

 

247  HK hjælpemotoreffekt er den totale effekt fratrukket hovedmaskinens effekt. 

Hjælpemotoreffekt er således lig med den hydrauliske effekt, køleeffekt, elektrisk 

effekt m.v. 

 

261  Antal besætningsmedlemmer: hele besætningen, inkl. fartøjsfører,jf.rubrik 401-424 

 

281  Ophørsårsag udfyldes fx med én af følgende: 

Ophugning 

Forlis 

Salg til fortsat fiskeri i Danmark 

Salg til fortsat fiskeri i EU 

Salg til fortsat fiskeri uden for EU 

Salg til andet formål end fiskeri i Danmark 

Salg til andet formål end fiskeri i EU 

Salg til andet formål end fiskeri uden for EU 

 

401-424  Fartøjsfører udfyldes med alle de til fartøjet knyttede fartøjsførere. Det har afgørende 

betydning for NaturErhvervstyrelsens tildeling af licens til fiskeri. 

 

431  Vigtigste fangstredskaber udfyldes med de fire vigtigste fangstredskaber i mest 

betydende rækkefølge. 



   

 

Skulle der være andre spørgsmål med hensyn til udfyldelsen af de enkelte rubrikker i skemaerne, kan 

nærmere oplysninger indhentes i Fartøjsregistret hos Annette Nielsen på tlf.nr. 72 18 58 12 eller Betina Lang 

Nørballe på tlf.nr. 72 18 58 65. 

  

  

 Fiskeristyrelsen 15-02-2022 

 


